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Jaargang 28 – nr. 9 – november 2017 
 

7 december: Ede: St.Nicolaasbijeenkomst met Jan Mak 
Trofee en verloting “Koffer” 

14 december: Barneveld: Jaarafsluiting 
21 december: Ede: postzegelmiddag  
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Uw collectie laten taxeren?
MPO / Heritage Auctions Europe is hèt 
adres voor betrouwbare en realistische 
taxaties. Onze specialisten behoren tot de 
top in hun vakgebied en door jarenlange 
ervaring kunnen zij als geen ander de 
waarde van uw collectie bepalen. 

Iedere woensdag taxeren wij gratis uw 
munten, bankbiljetten, penningen, 
onderscheidingen, postzegels en oude 
ansichtkaarten. U bent zonder afspraak 
welkom van 10.00 tot 16.00. Iedere 
donderdag taxeren wij gratis uw overige 
waardevolle objecten. U bent zonder 
afspraak welkom van 10.00 tot 16.00. Op 
overige werkdagen taxeren wij gratis op 
afspraak. Bel 030-6063944.

Uw collectie laten veilen?
Als ‘s werelds grootste veilinghuis op het 
gebied van numismatiek en andere 
verzamelobjecten zijn wij doorlopend op 
zoek naar inzendingen voor onze veilingen 
in Nederland, de Verenigde Staten en 
Hongkong. Onze bieders/leden (ruim 
950.000!) zorgen gegarandeerd en 
aantoonbaar voor de hoogste opbrengst. 
Voor meer informatie of een afspraak  voor 
een vrijblijvende taxatie kunt u contact met 
ons opnemen per telefoon of email 
(030-6063944, info@mpo.nl).

Bieden op een veiling?
Een overzicht van de veilingen in IJsselstein 
vindt u op www.mpoauctions.com. Na 
registratie kunt u online vooraf bieden en 
deelnemen aan de live-veilingen. De kavels 
staan ongeveer drie weken voorafgaand 
aan de veiling online. De week voor de 
veiling kunt u gebruik maken van onze 
kijkdagen in IJsselstein. Kijk op 
www.ha.com voor veilingen in de 
Verenigde Staten en Hongkong.

MPO / Heritage Auctions Europe
Energieweg 7
3401 MD IJsselstein
030-6063944
info@mpo.nl
www.mpo.nl

DALLAS | NEW YORK | BEVERLY HILLS | SAN FRANCISCO | CHICAGO | PARIS | GENEVA | IJSSELSTEIN | HONG KONG

6A - postfrisse 15
cent oranje 1864
Koning Willem III,

attest Vleeming 2013,
verkocht voor € 3.199

43b - postfrisse
50 cent geelbruin

Prinses Wilhelmina 1891,
met cert. Moeijes 1982,
verkocht voor € 1.140

80 - postfrisse 10
gulden oranje 1905,
Koningin Wilhelmina,

cert. Dr. Louis BPP 1998,
verkocht voor € 1.293

48 - postfrisse 5 gulden
bronsgroen en roodbruin
Prinses Wilhelmina 1896,

lijntanding 11,
cert. Vleeming 2010, 
verkocht voor € 1.201

Blok 10 - postfris blok 15 jaar Volksrepubliek 1964,
miniem zwart puntje in gom, verkocht voor € 1.724
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28e Jaargang nr. 9, november 2017 
Verschijnt 10 maal per jaar 
Kopij inleveren, vóór de 15e van de maand bij de redactie:  A. de Wit, tel. 0318-637424 of   
redactie@fv-degeldersevallei.nl 
Bestuur Filatelistenvereniging “De Gelderse Vallei” 
Voorzitter:  
 R.Lijbaart,  tel 0318 621305   (voorzitter@fv-degeldersevallei.nl) 
Secretaris: 
 Vacant     (secretaris@fv-degeldersevallei.nl)    
Penningmeester (tevens vice-voorzitter): 

S.R. Martin,  tel 0318 690659  (penningmeester@fv-degeldersevallei.nl) 
Bankrekeningnummer: NL66INGB0006781363 tnv  
Filatelistenvereniging De Gelderse Vallei  

Hoofd Rondzendingen (tevens 2e secretaris): 
A.G. Jakobsen, tel 0318 613806 (hrzv@ fv-degeldersevallei.nl) 
Bankrekeningnummer rondzendingen: NL38INGB0006826584 tnv  
Filatelistenvereniging De Gelderse Vallei  

Ledenadministratie: 
 E.R. Bel, tel 0318 610959  (leden@fv-degeldersevallei.nl)  
Commissaris: 

Lex van Rootselaar, Barneveld, tel 0342 493444 
Nieuwtjesdienst: 

L.J. Brouwer, Barneveld, tel 0342 417991 
Bankrekeningnummer: NL32INGB0006826595 tnv  

 Filatelistenvereniging De Gelderse Vallei 
Jeugdleider: vacant 
Veilingmeester: Ron van Beest, tel 0343 415425  (veilingmeester@fv-degeldersevallei.nl) 
 
Maandelijkse bijeenkomst in Ede op de 1e donderdag van elke maand (behalve juli en 
augustus) om 20.00 uur in kantine “Fortissimo” Sportparkweg 8, 6717 LD, Ede,  
tel 0318 640038. 
Bijeenkomst in Barneveld is op de 2e donderdag van de maand in de Immanuelkerk, 
Achterdorpstraat 5, 3772 CC Barneveld. Aanvang: 19.30 uur, tel. 0342 415669. 
Postzegelmiddag op de 3e donderdag van de meeste maanden van 14.00 uur tot 16.30 
uur in kantine “Fortissimo” Sportparkweg 8, 6717 LD, Ede, tel 0318 640038. 
Op de avonden en middagen zijn (rond 150) snuffelboeken met zegels a 5 eurocent 
per stuk en snuffelbakken met poststukken a 25 eurocent per poststuk aanwezig.  
Bezoek ook onze websites:  

Eigen afdeling     www.fv-degeldersevallei.nl 
Samenwerkingsverband Filatelie  www.svfilatelie.nl 
De internetveiling     www.SVFveiling.nl 

Uitlenen wereldcatalogi: Tijdens clubavonden op locatie Fortissimo 
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Geachte leden, 
 

et bestuur van de Filatelisten Vereniging de Gelderse Vallei nodigt u van harte 
uit voor de bijeenkomst van donderdag 7 december a.s. in de zaal van “Fortis-

simo”, Sportparkweg 8 te Ede. Aanvang 20.00 uur. 
 
Het is niet alleen maar gezelligheid als voorzitter van onze vereniging. Met een  klein 
aantal enthousiaste bestuursleden verzetten we bergen werk achter de schermen, dat 
veel energie en tijd kost maar ook zorgen met zich meebrengt. Naar buiten toe zijn 
we tevreden en proberen eenieder de aandacht te geven en onze bijeenkomsten zo 
laagdrempelig als mogelijk te organiseren, zodat alle leden zich op hun gemak voelen 
en ook het plezier beleven aan deze bijeenkomsten. Dat het weleens mis gaat, daar 
moeten we mee leren leven. 
Zo is november de maand, dat we aan het SVF moeten doorgeven hoeveel leden onze 
vereniging telt en met welk abonnement. De rekeningen zijn wat laat en ik vraag u al-
len om zo spoedig mogelijk te reageren en het te betalen bedrag over te maken op 
onze bankrekening. Leden die willen stoppen vraag ik per direct een bericht te ver-
sturen naar de ledenadministratie, voor 1 december. Doet u dat niet, dan zijn we als 
vereniging verplicht om de kosten te betalen die daaraan verbonden zijn. Hartelijk 
dank voor uw begrip en medewerking. 
De december bijeenkomst is traditie getrouw onze Sinterklaasavond met versnaperin-
gen. Dat de goede man dan  reeds het land uit is, mag de pret niet drukken.  
Dit jaar staan er een aantal één-kaders van leden en we willen van u weten welk ka-
der u het meeste aanspreekt. D.m.v. het invullen van een formulier(tje) kunt u uw 
voorkeur kenbaar maken. Alle deelnemers krijgen een kleine attentie voor hun inzet 
en tijd die het kost om een één-kader te maken. Halverwege de avond, voor af gegaan 
door de “gewone” verloting, is de extra trekking voor De Koffer. Ik vraag alle leden 
iets mee te nemen voor de verloting en/of de koffer, zodat er vele prijzen te winnen 
zijn en de koffer extra gevuld is. Genoeg redenen om te komen en er een gezellige 
avond van te maken, graag tot ziens.  
Roy Lijbaart, voorzitter. 
 
AGENDA  

1. Opening  
2. Mededelingen en ingekomen stukken  
3. Verslag bijeenkomst 02 november 2017  
4. Rondvraag  
5. Korte pauze, verkoop loten 
6. Één-kader beoordeling 
7. De KOFFER 
8. Stuiverboeken 

 
 
___________________________________________________________________ 

H 
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Verslag 2 november 2017 
 
1. Opening  
- Hartelijk welkom. Roy opent de vergadering om 20:10 uur. Speciaal welkom aan 
Cees Goes en dhr. Springer, hoofd rondzendingen van Purmerend  
Afmelding: dhr. van der Maesen en Serge.   
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
Mededelingen: 
- Vorige maand kon Roy melden dat de vereniging dit jaar al 4 nieuwe leden kon no-
teren. Deze maand helaas de melding dat 2 leden van de vereniging zijn overleden nl: 
Dhr. Jan Groot uit Lunteren op 30 september 2017. Dhr. Groot heeft vele rondzend-
boekjes ingestuurd in de loop der jaren. En dhr. Cornelis (Cocq) van der Ende op 28 
oktober  2017. Cocq was 25 jaar voorzitter van de Globe Barneveld tot aan de fusie 
van de Filatelistenvereniging De Gelderse Vallei. 
Roy heeft zelf, en namens de leden, beide families de condoleances overgebracht. 
Tijdens de jaarvergadering zullen wij hierbij stil staan. 
- 4 november vindt de najaars-postzegeldag plaats in “Ons Huis”  
- Op 9 november heeft Lammert op de clubavond te Barneveld, boeken vanaf  € 1,00 
inzet op de veiling. 
- een 50 tal stuiverboeken gaan een uitstapje maken naar Wageningen voor de 
clubavond van 13 november aldaar. Pieter Rijbroek haalt deze op en brengt ze na  
deze clubavond weer retour.  
-7 december a.s. zullen er tijdens de clubavond meerdere één- kaders gepresenteerd 
worden. Laat zo eens iets van je verzameling zien. Er zijn nu nog 4 kaders vrij. Een 
kader kan maximaal 12 bladen bevatten. Aanmelden kan bij de voorzitter (voorzit-
ter@fv-degeldersevallei.nl) 
Ingekomen: 
- Bondsbrief nr. 150. Deze brief meldt de verhuizing van de bibliotheek naar het 
nieuwe pand te Houten. Verder worden vrijwilligers gezocht voor de nieuwe  
bibliotheek en klussers om e.e.a. mogelijk te maken. Eind dit jaar moet alles  
gerealiseerd zijn.   
- Op11 november vindt de verzamelaarsbeurs van Rijn en Grift plaats. Deze is van 
09.30 tot 15.30 in de Nieuwe Veenendaalhal, Nijverheidslaan 10 te Veenendaal.  
3. HH-verslag bijeenkomst 05-10-2017. 
Hier zijn geen op- en of aanmerkingen op. Wel merkt Margriet Vermeulen op dat er 
alleen voor Ede een veilingmeester vermeld wordt in de index. Hier zal het bestuur 
naar kijken.  
Voor de puzzelrubriek worden stockboeken uitgereikt. Te weten een dik stockboek 
voor mevr. te Loo en dhr. van Andel en een dun stockboek voor dhr. Oskam. 
4. Rondvraag   
Mevr. Wil Doesburg zal samen met Berry de financiële afhandeling van de  
veiling verzorgen. Voor de kopers en inbrengers zal een toeslag gelden van 5%. 
B. Jakobsen, 2e secretaris. 
___________________________________________________________________ 
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Nieuws uit Barneveld	
	

ijdens onze bijeenkomst op 9 november hebben we even stil gestaan bij het  
overlijden van Cock van der Ende, die ongeveer 25 jaar voorzitter was van de  

postzegelbijeenkomsten in Barneveld, die we als afdeling van de Globe hebben ge-
houden. Bij de opheffing van de Globe zijn we als groep samen met de afdeling uit 
Ede  overgegaan in de Filatelistenvereniging De Gelderse Vallei. Ook in dat proces 
heeft hij een belangrijke rol gespeeld, maar ook buiten de postzegelwereld was hij 
maatschappelijk betrokken, onder andere in de gemeentelijke WMO-raad en  
Adviesraad Sociaal Domein. Een betrokken mens heeft ons verlaten en nu moeten we 
zelf samen verder. We doen ons best ! 
De bijeenkomst op 12 oktober hadden we een lezing gepland, maar helaas bleek geen 
van de leden bereid iets over haar of zijn verzameling te vertellen en te laten zien. 
Maar er komt een herkansing: Wie gaat een lezing voorbereiden om deze op 12 april 
te laten horen en zien ? Er is echt nog genoeg tijd (het gaat om 2018, dus over een 
half jaar) om daar wat van uw verzameling, uw verzamelgebied of een ander interes-
sant onderwerp te presenteren. 
Dat het voortbestaan van onze bijeenkomsten op het spel staat, bleek uit het feit dat 
we voor onze veilingbijeenkomst in een kleinere zaal waren ingedeeld. Gelukkig  
pasten we er wel allemaal in (zo’n dertig leden waren aanwezig). Onder de vlotte  
leiding van onze veilingmeester Fred werden er 162 kavels opgebracht, waarvan de 
helft werd verkocht. 
We hopen dat de opkomst ook in december weer zo’n dertig mensen zal zijn! 
Datum Thema  
14 Dec 2017 Jaarafsluiting Gezellig samenzijn als jaarafsluiting 
11 Jan 2018 Quiz Frans Strijbos presenteert quiz 
27 Jan 2018 Postzegeldag In Veluwehal 
8 Feb 2018 Jaarbijeenkomst Vooruitblik op 2018 
8 Mrt 2018 veiling Inleveren uiterlijk 28 februari 
12 Apr 2018 Lezing Wie gaat wat presenteren ? 
17 Mei 2018 Nog in te vullen Wie heeft er een idee of concreet voor-

stel ? 
 
Als we samen een leuke vereniging willen hebben en prettig willen postzegelen in 
Barneveld, moeten de leden allemaal meehelpen. We hopen dat dat dit seizoen ook 
gebeuren zal. 
 
Mede namens Lammert Brouwer, 
 
Lex van Rootselaar 
Kampstraat 16 
3771 AV Barneveld 
 
______________________________________________________________________________	

T 
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Kinderbedankkaarten 
Lezing door Pieter Driessen op de clubavond van 5 oktober jl 

 
Pieter heeft zijn tekst aan mij gegeven en toestemming verleend deze zó te bewerken, dat er een artikeltje 

voor de Fila van kan worden gemaakt. Ziehier het resultaat. (Anneke) 
 
Inleiding 
Pieter vertelt hoe zijn belangstelling 
voor kinderbedankkaarten tot stand 
is gekomen: zijn buurman was on-
derwijzer, die met zijn school mee-
deed om kinderpostzegels te verko-
pen. Als waardering voor deze hulp 
gaf de Sichting Nederlands Comité 
voor Kinderpostzegels de scholen 
kinderbedankkaarten. 
De buurman wist van Pieters be-
langstelling voor postzegels en gaf 
hem gedurende vele jaren zijn be-

dankkaarten. Deze werden in een enveloppe opgeborgen en bij de voorraad postze-
gels gevoegd, omdat hij geen andere bestemming er voor wist. Toen Pieter op een 
Globe postzegeldag ontdekte dat er veel verschillende teksten op de kaarten werden 
gebruikt, was het hek van de dam en begon hij met het echte verzamelen. Het internet 
en het katern van de Nederland catalogus 2016 bood hem een schat aan informatie, 
waardoor deze lezing tot stand kon komen. 
 
De lezing begint met  
a.een korte geschiedenis van de kinderzegels en kinderbedankkaarten, dan een  
b.uitleg over de verschillende soorten,  
c.het uitgiftebeleid en de  
d.variaties 
 
a. Korte geschiedenis: Vanaf 1924 worden er ieder jaar kinderpostzegels uitgegeven. 
Niet alleen het postbedrijf verkocht de kinderzegels, ook plaatselijke comités (vrijwil-
ligers) hielpen (al vanaf het begin) op zeer actieve en betrokken wijze mee aan de 
kinderpostzegelverkoop (o.a. via huis-aan-huis-verkoopacties, verkoop-stalletjes in 
postkantoren en naderhand ook in winkels). 
Enkele jaren ná de 2e Wereldoorlog begonnen ook schoolkinderen mét de klassen-
leerkracht mee te helpen de kinderpostzegels (+prentbriefkaarten) te verkopen (Eerst 
in een klein aantal plaatsen, later werd het een algemeen nationale kinderzegelactie). 
 
Om de comité-leden en de leerkrachten te bedanken voor hun medewerking, werd 
een (gekartelde) bedankkaart gestuurd.  
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voorzijde kaart                      achterzijde                                            binnenkant 
De voorzijde toont een afbeelding van de postzegel met de laagste waarde uit de uit-
gegeven serie, de achterzijde een uitgiftenummer.  De  binnenkant toont rechts de ze-
gel met een stempel en links voor bovenstaande S-kaart de tekst: 
“De scholenaktie 1959 betekende voor u veel werk en het aanvaarden van een grote verantwoordelijkheid. 
Onder Uw leiding werd door de schooljeugd wederom een prachtig resultaat bereikt. Wij zeggen U hartelijk 
dank voor Uw zorg en Uw toewijding.” 
b. Verschillende soorten: Naast de plaatselijke comités (zij kregen de zg C- of de K-
kaarten) en de scholen (zij kregen de S-kaarten) kregen ook de bedrijven, die een 
groot aantal zegels afnamen, bedankkaarten (B-kaarten).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

              S-kaart      C-kaart 
De kaarten zijn gelijk, alleen de tekst op de linker-
zijde van de binnenkant verschilt. 
Tekst S-kaart: Zie hierboven: “De scholenactie …….…”. 
Tekst C-kaart: “Uw hulp droeg in belangrijke mate bij tot het 
slagen van de Kinderpostzegelactie 1977. Wij zeggen U hartelijk 
dank voor Uw zorg en Uw toewijding.” 
Tekst B-kaart: zie volgende bladzijde: “Uw bijdrage 
aan………………….” 
 

B-kaart 
Dan waren er gedurende een korte periode (1968-1974) ook nog de FD-kaarten, be-
stemd voor relaties binnen de Filatelistische Dienst. (uitgegeven in 4 talen). 
 
c.Uitgiftebeleid:  1949    : S-, C- en K-kaart 
   1950-1957   : S-, C- of K-kaart 
   1958-1995   : S-, C- en B-kaart 
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Vanaf 1996 wordt er één bedankkaart  
(A-kaart) met een algemene bedanktekst uitgege-
ven voor alle medewerkers en gewaardeerde 
klanten. Deze tekst wijzigt gedurende de jaren. 
Tekst van hiernaast afgebeelde kaart: 
“De Stichting Kinderpostzegels bedankt u hartelijk voor uw 
bijdrage aan de Kinderpostzegelactie 1996” 

A 
A-kaart 1996 

d. Variaties:  
- Vanaf 2002 komen er kaarten uit met andere waarden dan de laagste waarde uit de 
serie. 

   
1981           1982                                                                                      

 
 
B-kaart 1981 en 1982 met de tekst: “Uw bijdrage aan de Kinderpostzegelactie 1981 opende nieuwe moge-
lijkheden voor het kind, dat hulp behoeft. – Wij danken U hartelijk voor Uw hulp en blijven ook in de toe-
komst rekenen op Uw gewaardeerde medewerking” 
 
- In 1981-1983 zijn er ook  B-kaarten met  alle 4 de kinderzegels 
- In 1981-1983 zijn er ook  B-kaarten met alleen de prent van de 4 kinderzegels (dus 
zonder zegel) 
- De K-kaart werd uitgegeven in 1949 (naast de C-kaart) en in 1951 en 1955 ( en nu 
zonder C-Kaart) 
 
Pieter meldt nog dat dit overzicht zeker niet compleet is en hij houdt zich graag aan-
bevolen voor aanvullingen, zowel op het gebied van kennis als materiaal! 
 
___________________________________________________________________ 
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Niet zo bijzondere postkantoren 
ofwel Ansichtkaarten versturen is ouderwets 
 
Tijdens mijn recente zeilvakantie langs de Turkse kust was ik van plan weer 
eens ansichtkaarten te versturen als groet aan familie en vrienden. Mijn 
telefoontje kan ook sms-berichten versturen, maar van foto’s appen heb ik 
nog geen kaas gegeten. 
Dus liep ik in Bodrum voor het begin van mijn zeilcruise langs de boulevard 
om briefkaarten te kopen. Nergens meer de tot voor kort zo bekende rekken 
met kaarten, de hele boulevard langs. Bij navraag bleek: postcards are 
oldfashioned! 
Verder lopend kwam ik – het was zaterdag – langs het postkantoor. Deze zijn 

in Turkije heldergeel geschil-
derd, wat mooi afsteekt tegen 
de rode nationale vlag, die 
uithing vanwege de feestdag 
van 30 augustus,  
Zafer Bayrami, de dag 
der overwinning (in 1922 op 
de Grieken) o.l.v. Kemal 
Pasha Atatürk. Zodoende was 
het postkantoor gesloten. 
Geen postzegels kunnen ko-
pen dus…………. 
 

 
Verder viel mij op, dat de brievenbus, in octagonale 
(redactie: achthoekige) vorm, mooi oriëntaals, ietwat 
verscholen was geraakt achter een klimplant, daar 
kunnen poststukken dus niet vaak meer in zijn ge-
gooid.. 
 
Een dag later zag ik in Datça nog wel kaarten in een 
souvenirwinkeltje, maar toen had ik geen tijd meer 
om daar het postkantoor op te zoeken! 
 
L.J.G. van de Maesen 

 
 
 
 

 
______________________________________________________________ 



Fila                 november  2017    9 
____________________________________________________________________ 

Puzzelrubriek 
et ingang van deze maand (dus per 1 november 2017) heb ik het beheer van de 
puzzelrubriek overgenomen van Geo van Dartel. Hij heeft die rubriek vele ja-

ren verzorgd en daarvoor wil ik hem, mede namens de vele deelnemers in de afgelo-
pen jaren, hartelijk bedanken. Ik hoop een nog grotere schare aan deelnemers te kun-
nen bereiken met mijn vragen. Die vragen zullen anders zijn dan de vragen van Geo, 
maar ik hoop dat dat mensen niet afschrikt, maar prikkelt om mee te gaan doen. 
Elke maand stel ik vijf vragen waarop u kunt proberen antwoorden te vinden. Als u 
die dan instuurt (natuurlijk via een brief of briefkaart, zo mogelijk filatelistisch inte-
ressant gefrankeerd), kunt u punten verzamelen en daarmee een prijs winnen. Voorlo-
pig (tot eind 2017) telt de lijst door en dan wordt eindstand opgemaakt. In het nieuwe 
jaar wordt gestart met een systeem waarbij er per maand een winnaar komt, waarmee 
ik hoop dat meer mensen (soms voor één keertje) mee zullen gaan doen. 
Hier dan de antwoorden op de laatste door Geo van Dartel gemaakte puzzel: 
1. Bierbrouwerij Breda stamt uit 1926 en staat op zegel 2111 uit de serie Industrieel 
Erfgoed en dat had iedereen goed 
2 Rolstoeltennisster Aniek van Koot staat op zegel 2668 uit 2010 

3. Boterbloemen vond iedereen op zegel 209 met het wapen 
van de provincie Groningen, maar de zogenoemde boter-
bloemen op zegel 584 zijn toch echt dotterbloemen en dat is 
een andere bloem. Ook op zegel 2324 kon ik ze niet vinden. 
 
4. Het pandabeertje leverde meer problemen, want op zegel 

993 staat een reuzenpanda (links) en 
dat is echt wat anders dan de panda-
beer (rechts) die op zegel 2441f staat. 
Slechts één inzender zag dit verschil 
en dat leverde bonuspunten op: 
    

5. Twee kwartjes staan op zegel 1078, een moeilijke vraag 
voor de allerjongsten, want in 2002 werd het kwartje afge-
schaft, maar dat leverde voor niemand een probleem op: 
  
De bijgewerkte stand publiceer ik volgende maand (want er 
is een protest ingediend). 

NIEUWE PUZZEL 
1. Op welk continent gaf Indore postzegels uit ? 
2. Sinds wanneer bestaan postzegels uit Frans India ? 
3. In welk jaar verschenen in Nederland de eerste kinderzegels ? 
4. Welke staat lag niet in Maleisië ? Kedah, Perak, Morvi of Pahang 
En om het af te leren: 
5. Op welke Nederlandse zegel (NVPH-nummering) staat een standerdmolen ?  
Antwoorden graag voor 11 december sturen aan: 
Lex van Rootselaar, Oranjestraat 16, 3771 AV Barneveld 

M 



Fila                 november  2017    10 
____________________________________________________________________ 

Wie filatelistisch frankeert kan daarmee extra punten verdienen, maar voor Wim  
Verhoeff heb ik begrip en maak ik tijdelijk een uitzondering, want in Herveld is geen 
postkantoor meer. 
Lex van Rootselaar 
 
___________________________________________________________________ 

Levant, voorlopers 
 

n de zomermaanden stonden een paar artikelen in Filatelie waar de filatlist/specia-
list zich in kon onderdompelen, voor de liefhebber heel interessant en voor de ver-

zamelaars bijzonder lezenswaardig. Ik wil de artikelen niet nogmaals herhalen en/of 
herschrijven, maar ik wil u meenemen naar een klein deel van het artikel en wel dat 
deel dat gaat over “Egyptische Levantkantoren”. Met name dit gedeelte trok mijn 
aandacht omdat het een “vergeten” deel van de Levant is en voor de meeste filatelis-
ten ook een onbekend deel. Dit komt mede door dat het over een korte periode gaat, 
namelijk 15 jaar (1866 – 1881). 
Na de 1e Wereld Oorlog brachten diverse landen, bv. Oostenrijk, Frankrijk en Duits-
land, speciale zegels uit met opdrukken “Levant”. Voorlopers Levant gaat over de pe-
riode tot en met 30 sep 1914. 
Laten we beginnen met het Ottomaanse Rijk, dat begon zo rond 1300 en dat eindigde  
in 1922. Het was een reusachtig groot rijk dat delen van een drietal continenten be-
sloeg (Europa, Azië en Afrika), tegenwoordig Turkije. Voor de geschiedenis moet u 
zelf maar aan de slag met Google, ik wil u een deel van deze periode filatelistisch la-
ten zien. Als je zegels wil laten zien, loop je al gauw tegen je eigen beperkingen aan, 
namelijk het Arabische schrift en/of tekens die er voor mij uitzien als “onbegrijpe-
lijk”. Hieronder enkele voorbeelden. 
 

 
 
 
1. Larissa (Griekenland)   
2. Halep =Aleppo(Syrié)   
3.Beyrouth (Libanon) 
 
 

    
 
 
   4. Jerusalem (Israël) 
   5.Haven Tripoli (Libië) 
 
 
 
 

I 
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6. Tri-
poli	 (Libië)	

Briefkaart		van	Tripoli	,	via	Malta	naar	 Brussel	

Terug naar het begin, de “Egyptische Levantkantoren”. Egypte voer met zijn handels-
vloot een tweetal routes, de westelijke route langs Griekenland en de oostelijke route 
waar het voornamelijk de kustlijn volgde. Een derde route was dat langs het Arabisch 
schiereiland en de Afrikaanse kust. Enkele voorbeelden: 
 

 
 
 
 
 
 
 
7. Con-

stantinopel	 	 	 8.	Smyrne	(Turkije)	 	 9.	Metelino=Mytilene	(Lesbos)	

	
	
	
	
	
	
	
 
	

10. Zuakin=Soeakin (Soedan) 11. Massawah (Eritrea)  	
	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 12.Gedaa=Djedda (Arabië)	 
	
Na een tijd, waarin ik bezig was met het verzamelen van diverse landen, werd het 
steeds moeilijker om de ontbrekende zegels te bemachtigen, anders dan tegen een be-
hoorlijke prijs. Uit de massawaar en stuiverzegels zoek ik nu voornamelijk zegels met 
leesbare stempels, het resultaat; zie boven. De verzameling werd van een leuke 
landenverzameling zomaar een verzameling met schaarse en unieke (RRR) zegels. 
Tot zover, vertel over je verzameling, laat het zien en deel je kennis.  

Roy 
____________________________________________________________________ 



Fila                 november  2017    12 
____________________________________________________________________ 

Byzondere postkantoren 
Waar woont de kerstman nu eigenlijk? In Zweden, Finland of toch Groenland? Vol-
gens de Amerikanen woont hij in Alaska, in het plaatsje North Pole, nabij Fairbanks. 
Deze North Pole is echter nog 2700 km verwijderd van de echte geografische noord-

pool! 
Hier staat het huis van de kerstman, er staat 
een postkantoor			en een souvenirshop. Er is 
een kerstwinkel, vol met kerstcadeaus. Er 
lopen rendieren rond, een arrenslee ont-
breekt niet en ook de kerstman zelf laat zich 
regelmatig zien, zodat je er mee op de foto 
kunt. Het plaatsje is in kerstsfeer aange-
kleed en overal klinken kerstliedjes. Je kunt 
hier het hele jaar door een brief posten naar 
alle uithoeken in de wereld en met Kerst 
worden deze mooi op tijd bezorgd. Ook 

Santa zelf ontvangt hier brieven van kin-
deren, die van alles willen weten over het 
kerstdorp en Rudolph, het rendier. En na-
tuurlijk vertellen ze hem hun diepste 
wensen.  

 
Echter: in Rovaniemi (aan de poolcirkel 

in Finland) gebeurt precies hetzelfde: ook 
hier een SantaClaus Village met woonhuis, postkantoor en kerstwinkel. Ook hier veel 
toeristen, die Santa willen zien en een kerst-souvenir willen kopen. Ook hier foto’s 
met de Kerstman, rendieren en een mooi poststempel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Maar waar de Kerstman nu echt woont? Wie het weet, mag het zeggen, ik durf hier-
over geen uitspraak te doen, maar ik wens u wel fijne feestdagen toe! 
           Anneke 
___________________________________________________________________ 



 

 

 
 

”DUTCHSTAMP” 
 

HET ADRES VOOR: 
 
 

Uw postzegel en (euro)muntenalbums. 
Abonnementen op elk land of motief. 

 Nederlandse en Euromunten. 
 
 
 

 Postzegel- en munthandel ”DUTCHSTAMP” 
Maanderpoort 11 

6711AB  Ede (centrum) 
Tel. 0318-610334 

e-mail postzegels@dutchstamp.nl 
 
 
 Openingstijden: Dinsdag t/m Vrijdag 09.00 - 17.30 
   Zaterdag 09.00 - 17.00 
   Avondverkoop op afspraak 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 

Aan: 

   
 
Afzender: 
www.fv-degeldersevallei.nl 


